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Spróbujcie odpowiedzieć na wszystkie. 
W ten sposób staniecie się współauto-
rami folderu. Odpowiedzi możecie też 
przesyłać na adres

festival@warsaw-autumn.art.pl 
zamieścimy je na stronie internetowej 
Warszawskiej Jesieni. 

Festiwal Warszawska Jesień próbuje uchwycić 

ducha    
muzyki 
współczesnej 
Może i Wy go poszukacie na stronach 

folderu? Czy mieszka w głowie kompozytora? 

Czy chowa się w parku? A może jest 

między gwiazdami? Odnajdźcie go! 

?

?

?

W folderze znajdziecie również

pytania

?
?

?
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września, 
godz. . – . 

(24 września instalacja nieczynna)

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 
sala warsztatowa

Łukasz Szałankiewicz 

Dźwiękoświsty 
interaktywna instalacja audiowizualna 

Radosław Deruba wideo 
wstęp wolny


września, godz. . 

Muzeum Łazienki Królewskie 

w Warszawie
miejsce zbiórki: brama przy Belwederze

Jerzy Kornowicz
Godzina przemian – 
Echo, król Midas i łabędzie
wyprawa muzyczna oparta na wątkach 

Przemian Owidiusza w opracowaniu Anny 

Kamieńskiej

Beata Chwedorzewska i Jerzy 
Kornowicz scenariusz i reżyseria

Alina Mleczko saksofony 

Michał Górczyński klarnety 

Zdzisław Piernik tuba

Leszek Lorent perkusja 

Tadeusz Sudnik instrumenty 

   elektroniczne 

Jerzy Kornowicz pianino

Iwona Jędruch gongi i inne 

   instrumenty perkusyjne

Mieczysław Litwiński głos, cytra

   i harmonium 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcą-
cego nr 50 Stowarzyszenia Kultury 
i Edukacji
wstęp wolny

PROGRAM MAŁEJ WARSZAWSKIEJ JESIENI 2012 

-

      września, godz. .
            wernisaż z udziałem 
                                        autora

 września
                         godz. . i .

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
sala multimedialna

George Crumb
Federico’s Little Songs
for Children (14’)  

1. La señorita del abanico
2. La tarde
3. Canción cantada
4. Caracola
5. ¡El lagarto está llorando!
6. Cancioncilla Sevillana
7. Canción tonta

P R Z E R W A

Pierre Schaeffer
Cinq Études de bruits (16‘)

1. Étude aux chemins de fer
2. Étude aux tourniquets
3. Étude violette
4. Étude noire
5. Étude aux casseroles, dite „pathétique”

koncert muzyki współczesnej

Barbara Zamek-Gliszczyńska sopran 

Ewa Liebchen flet

Urszula Nowakowska harfa

Marcin Wolniewicz reżyseria dźwięku

Grzegorz Wierus prowadzący koncert
wydarzenie biletowane

 września               godz. godz. . i .
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
sala multimedialna 

Muzyczna kuchnia 
warsztaty muzyczne rekomendowane 

dla dzieci w wieku 4-7 lat 

Dagna Sadkowska koncepcja 

i prowadzenie
wydarzenie biletowane

 września
             godz.  . i .

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
sala multimedialna

Dzikość instrumentów
warsztaty muzyczne rekomendowane dla 

dzieci w wieku 8-12 lat

Michał Górczyński koncepcja 

i prowadzenie
wydarzenie biletowane







WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE 

 
września, godz. .

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
sala multimedialna 

Gdzie mieszkają ufoludki?
warsztaty plastyczne rekomendowane 

dla dzieci w wieku 4-7 lat
wydarzenie biletowane

 
września

                     godz. .

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
sala multimedialna  

Czy można usłyszeć 
meteory?
spotkanie z astrofizykiem dr hab. 
Arkadiuszem Olechem z Centrum 
Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika 
PAN, rekomendowane dla dzieci w wieku 
8-12 lat 
wstęp wolny





Bilety na koncert i warsztaty muzyczne 
w cenie 5 zł (dziecko) i 15 zł (osoba 

dorosła) w sprzedaży: 

od 17 września
Biuro Festiwalu 
Rynek Starego Miasta 27 

tel. 831 16 34 w. 34

codziennie w g. 10–17,  

Kasy Filharmonii Narodowej 
ul. Jasna 5, tel. 55 17 130, lub 131

pon. – sob. 10–14 i 15–19, 

na godzinę przed koncertami 
i warsztatami: 

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 
pl. Małachowskiego 3 (wejście z tyłu 

budynku, od ul. Burschego) 

Bilety na warsztaty plastyczne w cenie 

18 zł (bilet rodzinny dla 4 osób, w tym 

maksymalnie dla dwóch osób dorosłych 

z dziećmi; w cenie biletu wstęp na bieżące 

wystawy w Zachęcie) w sprzedaży w kasie 

Zachęty (hol główny), obowiązują zapisy 

(22) 556 96 71
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Czy można usłyszeć meteory?
Meteor, meteoryt, meteoroid – czy wie-

cie, że to wcale nie to samo? Chcecie 

dowiedzieć się więcej na temat tego, 

co w kosmosie piszczy i na niebie 

błyszczy? Pan Arkadiusz Olech opowie 

nam o zjawiskach, które sami możemy 

obserwować na niebie, podpowie jak 

być łowcą meteorów, a może i odkryw-

cą gwiazd? 

Kosmos fascynuje wszystkichKosmos fascynuje wszystkich  
Pewnie każdy z Was chciałby wybrać Pewnie każdy z Was chciałby wybrać 

się w podróż kosmiczną, być astronau-się w podróż kosmiczną, być astronau-

tą, postawić nogę na księżycu, zoba-tą, postawić nogę na księżycu, zoba-

czyć jak pięknie wygląda kula ziemska, czyć jak pięknie wygląda kula ziemska, 

spotkać mieszkańców innej planety. spotkać mieszkańców innej planety. 

W czasie warsztatów plastycznych W czasie warsztatów plastycznych 

w Zachęcie będzie szansa na speł-w Zachęcie będzie szansa na speł-

nienie chociaż części z tych marzeń… nienie chociaż części z tych marzeń… 

Warto marzyć i spełniać marzenia, Warto marzyć i spełniać marzenia, 

poszukiwać, poznawać i odkrywać coś poszukiwać, poznawać i odkrywać coś 

nowego. Dlatego zapraszamy Was na nowego. Dlatego zapraszamy Was na 

Małą Warszawską Jesień. Małą Warszawską Jesień. 

„Czy gwiazdy mogą spadać? Czy speł-

niają się wtedy życzenia? Czy spadając 

wydają jakieś dźwięki? Czy można 

usłyszeć je w radiu? Czym jest tak na-

prawdę zjawisko, które potocznie na-

zywamy »spadającą gwiazdą«, a które 

astronomowie określają meteorem? 

Czy widać je najlepiej »gołym okiem« 

czy może przez teleskop? A może 

lepiej go posłuchać? O tym wszystkim 

postaram się opowiedzieć i mam cichą 

nadzieję, że uda mi się Was zaintere-

sować tematyką obserwacji meteorów.” 

Arkadiusz Olech.

DO ZOBACZENIA NA FESTIWALOWYCH WYDARZENIACH! 

55. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień 

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATORZY 

PARTNERZY ZWIĄZKU KOMPOZYTORÓW POLSKICH

PARTNERZY FESTIWALU

 Festiwal zrealizowano dzięki wsparciu fi nansowemu miasta stołecznego 

Warszawy, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

programu „Wydarzenia artystyczne” oraz Instytutu Muzyki i Tańca. 

PATRONI MEDIALNI FESTIWALU PATRONI MEDIALNI MAŁEJ WARSZAWSKIEJ JESIENI

Organizatorzy festiwalu dziękują za pomoc przy realizacji Małej 

Warszawskiej Jesieni: Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, Ośrodkowi 

Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie, Fundacji BRE Banku, Instytutowi 

Cervantesa oraz następującym osobom: Marzenie Michałek, Andrzejowi 

Chomczykowi, Joannie Kinowskiej, Zofi i Dubowskiej-Grynberg, Teresie 

García.
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www.lazienki-krolewskie.pl/edu

www.zacheta.art.pl/page/view/82/

 edukacja-warsztaty-rodzinne

www.zacheta.art.pl/page/view/153

 /edukacja-gry-dla-dzieci

www.kula.gov.pl

www.warsawtour.pl/warszawa-dla-

 dzieci.html

www.eduk.nck.pl

www.gogaga.pl

www.qlturka.pl

www.miastodzieci.pl/piosenki-wiersze

www.polskieradio.pl/18,Dzieci

www.bajkibaletowe.pl

www.muzykotekaszkolna.pl

www.smykofonia.pl

www.muzykajest.pl

www.pkim.org

POLECAMY DZIECIOM I RODZICOM 




